
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
CT DE

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectele 
„Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) prin utilizarea 
energiilor regenerabile”  la  Centrul de  Plasament  nr.6  Voluntari,  Centrul 

de Plasament nr.4 Tâncăbeşti,  Centrul Maternal  “Mama şi Copilul ” Săftica, 
Centrul de Plasament nr.5 Periş, Centrul de Plasament  nr.7 Vidra, Spitalul 
Orăşenesc “Dr. Maria Burghele” Buftea, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Socială Ciolpani, Centrul Medico-Social  Domneşti,  Spitalul de Psihiatrie 

”Eftimie Diamandescu”   în cadrul  „Programului  privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de încălzire, derulat de Ministerul Mediului 

si Pădurilor prin Administraţia Fondului de Mediu;

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:
- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov   nr.........../..................2011;
- Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr............/................2011;
- Raportul  de  avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi 
studii economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de administratie publică locală, juridică, 
apărarea  ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 
privatizare şi integrare europeană. 

- Prevederile  Ghidului  de  finanţare  a  Programului  privind  instalarea 
sistemelor  de  încălzire  care  utilizează  energie  regenerabilă,  inclusiv 
înlocuirea  sau completarea sistemelor  clasice  de încălzire,  aprobat  prin 
Ordinul  Ministrului  Mediului  si  Pădurilor  nr.  1741/  2010,  publicat  in 
M.O. nr. 731 /03.11.2010;

- Hotărârea Guvernului  nr.  867 /  2002  privind trecerea unor imobile din 
domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii in 
domeniul  public  al  judeţelor  si  in  administrarea  consiliilor  judeţene 
respective;



- Hotărârii Guvernului nr. 930/2002  privind atestarea domeniului public al 
judeţului  llfov,  precum  şi  al  municipiilor,  oraşelor  şi  comunelor  din 
judetul Ilfov, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanţa  nr.70  /  2002  actualizata  privind  administrarea  unităţilor 
sanitare publice de interes judeţean si local;

- Ordonanţa de urgenta  nr. 162  din  12  noiembrie  2008  actualizată privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

- Hotărârea  Guvernului  nr.  529  din  2  iunie  2010  pentru  aprobarea 
menţinerii  managementului  asistenţei  medicale  la  autorităţile 
administraţiei  publice  locale  care  au  desfăşurat  faze-pilot,  precum şi  a 
Listei  unităţilor  sanitare  publice  cu  paturi  pentru  care  se  menţine 
managementul  asistenţei  medicale  la  autorităţile  administraţiei  publice 
locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare 
publice  cu  paturi  pentru  care  se  transferă  managementul  asistenţei 
medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria 
Municipiului Bucureşti

- Ordonanţa  de  urgenta  nr.  48  din  2  iunie  2010  pentru  modificarea  si 
completarea  unor  acte  normative  din  domeniul  sanatatii  in  vederea 
descentralizării

- Legea  nr.  213/1998  privind  proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al 
acesteia;

- Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice;
- Legea  nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu modificările si 

completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin  (1) lit. d), şi f) şi alin.(5) lit.a) pct.3 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare .

În  temeiul  prevederilor  art.  97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare .

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  – Se aprobă  participarea,  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  proiectele 
„Creşterea  eficienţei  preparării  Apei  Calde  Menajere  (ACM)  prin  utilizarea 
energiilor regenerabile”  la  Centrul de  Plasament  nr.6  Voluntari,  Centrul  de 
Plasament nr.4 Tâncăbeşti,  Centrul Maternal  “Mama şi Copilul ” Săftica,  Centrul 
de Plasament nr.5 Periş, Centrul de Plasament  nr.7 Vidra, Spitalul Orăşenesc “Dr. 
Maria  Burghele”  Buftea,   Centrul  de  Îngrijire   şi  Asistenţă  Socială  Ciolpani, 
Centrul Medico-Social  Domneşti,   Spitalul de Psihiatrie  ”Eftimie Diamandescu” 
în cadrul  „Programului  privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează 
energie  regenerabilă,  inclusiv  înlocuirea  sau  completarea  sistemelor  clasice  de 
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încălzire,  derulat de Ministerul Mediului si Pădurilor prin Administraţia Fondului 
de Mediu;

Art.  2  –  În  cazul obţinerii  finanţării  externe  pentru  proiect  se  aprobă  plata 
cofinanţării   în  valoare  de  34.577,40  lei   pentru  fiecare  proiect,   respectiv 
311.196,60 lei cu TVA,  pentru  cele 9 proiecte,  reprezentând 10%  din valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

Art.  3  -  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul  Judeţean Ilfov să semneze 
contractul de finanţare precum şi documentele aferente. 

Art.  4   –  Hotararea  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr.164/30.09.2009  privind 
participarea  Consiliului Judetean Ilfov, cu proiectul “Creşterea  eficienţei preparării 
Apei  Calde  Menajere  (ACM)  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Eftimie  Diamandescu 
Bălăceanca  prin  utilizarea   energiilor  regenerabile”   în  cadrul   “Programului  de 
înlocuire  sau  de  completare  a  sistemelor  clasice  de  încălzire  cu  sisteme  care 
utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană  ori alte sisteme care 
conduc  la  îmbunătăşirea  calităţii  aerului,  apei  şi  solului”,  îşi  încetează 
aplicabilitatea.

Art.  5.  – Direcţiile  de specialitate  din cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      P R E Ş E D I N T E,

  Cristache RĂDULESCU 
    

                                                            

                                                                                                                Avizează,

                                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI

   Monica TRANDAFIR

Nr. ............

Din ......................2011
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Nr.  __________   din _________  2011

EXPUNERE DE MOTIVE

  Prin Ordinul nr. 1741/2010 publicat in M.O. nr. 731/03.11.2010, a fost aprobat  Ghidul 
de  finanţare  a  Programului  privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire   care  utilizează  energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea  sau completarea  sistemelor clasice de încălzire.

Obiectul acestui Program îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor 
de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 
apei,aerului şi solului . 

Potrivit proiectului beneficiarii finanţării sunt solicitanţii al caror proiect a fost aprobat şi 
care au încheiat contract pentru finanţare cu Administraţia Fondului de Mediu .
Astfel, în categoria beneficiarilor pot intra unităţile administrativ –teritoriale şi autorităţi centrale, 
care pot depune proiecte de finanţare a sistemelor de încălzire şi preparare a apei calde menajere 
destinate imobilelor din patrimoniu sau aflate în administrarea acestora, inclusiv pentru unităţile 
sanitare,  instituţiile  de  învăţământ,  asezămintele  sociale,  culturale  şi  pentru  asociaţiile  de 
proprietari cu personalitate juridică . 

Consiliul  Judeţean  Ilfov,  a  solicitat  realizarea  unor  Studii  de  Fezabilitate  în  vederea 
eficientizării  consumului  de energie în  vederea  preparării  Apei  Calde  Menajere  (ACM)  prin 
utilizarea energiilor regenerabile” pentru: Centrul de  Plasament  nr.6  Voluntari,  Centrul  de 
Plasament nr.4 Tâncăbeşti,  Centrul Maternal  “Mama şi Copilul ” Săftica,  Centrul de Plasament 
nr.5 Periş, Centrul de Plasament  nr.7 Vidra, Spitalul Orăşenesc “Dr. Maria Burghele” Buftea, 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Ciolpani, Centrul Medico-Social  Domneşti,  Spitalul de 
Psihiatrie  ”Eftimie Diamandescu”   în cadrul  „Programului  privind instalarea sistemelor de 
încălzire  care  utilizează  energie  regenerabilă,  inclusiv  înlocuirea  sau  completarea  sistemelor 
clasice de încălzire, derulat de Ministerul Mediului si Pădurilor prin Administraţia Fondului de 
Mediu;

  Faţă de cele relatate mai sus s-a  iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl supunem 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                            VICEPREŞEDINTE, 

  Gheorghe ROMAN                                                              Cristina MANICEA 
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R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV 
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE 
Nr. .........................../..........................2011

RAPORT

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, cu  proiectele  „Creşterea 
eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) prin utilizarea energiilor regenerabile”  la 

Centrul de  Plasament  nr.6  Voluntari,  Centrul  de Plasament nr.4 Tâncăbeşti,  Centrul Maternal 
“Mama şi Copilul ” Săftica,  Centrul de Plasament nr.5 Periş, Centrul de Plasament  nr.7 Vidra, 

Spitalul Orăşenesc “Dr. Maria Burghele” Buftea, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Ciolpani, 
Centrul Medico-Social  Domneşti,  Spitalul de Psihiatrie  ”Eftimie Diamandescu”   în cadrul 
„Programului  privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, 

inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, derulat de Ministerul Mediului si 
Pădurilor prin Administraţia Fondului de Mediu;

Ordinul  nr. 1741 din 20 octombrie 2010 al ministrului mediului  şi pădurilor,  pentru aprobarea 
Ghidului  de  finanţare  a  Programului  privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează  energie 
regenerabilă,  inclusiv  înlocuirea  sau  completarea  sistemelor  clasice  de  încălzire  -  beneficiari  unităţi 
administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, care abrogă Ordinul ministrului mediului nr. 
565/2009, aduce schimbari majore la criteriile de evaluare si punctajul pentru proiectul solicitantului. 

 Prin  Ordinul  nr.1741/2010  publicat  in  M.O.  nr.  731/03.11.2010,  a  fost  aprobat   Ghidul  de 
finanţare  a  Programului  privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează  energie  regenerabilă, 
inclusiv înlocuirea  sau completarea  sistemelor clasice de încălzire.

Având  în  vedere  aplicaţia  Ordinului  nr.1741/2010,   prin  care  se  abrogă  Ordinul  ministrului 
mediului  nr.565/2009,  pentru  aprobarea   Ghidului  de  finanţare   a   Programului  de  inlocuire  sau  de 
completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si 
energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului,   Hotararea 
Consiliului   Judetean   Ilfov  nr.164/30.09.2009,  privind  participarea   Consiliului  Judetean  Ilfov,  cu 
proiectul  “Creşterea eficienţei preparării  Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul de Psihiatrie Eftimie 
Diamandescu  Bălăceanca prin utilizarea  energiilor regenerabile”  în cadrul  “Programului de înlocuire sau 
de  completare  a  sistemelor  clasice  de  încălzire  cu  sisteme  care  utilizează  energie  solară,  energie 
geotermală  şi  energie  eoliană   ori  alte  sisteme  care  conduc  la  îmbunătăşirea  calităţii  aerului,  apei  şi 
solului”,  îşi încetează aplicabilitatea.

Obiectul  acestui  Program îl  reprezintă  finanţarea  de  la  Fondul  pentru  mediu  a  proiectelor  de 
înlocuire sau de completare  a sistemelor clasice de încălzire  cu sisteme care utilizează energie  solară, 
energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii apei,aerului şi 
solului . 

Potrivit proiectului beneficiarii finanţării sunt solicitanţii al caror proiect a fost aprobat şi care au 
încheiat contract pentru finanţare cu Administraţia Fondului de Mediu .
Astfel, în categoria beneficiarilor pot intra unităţile administrativ –teritoriale şi autorităţi centrale, care pot 
depune  proiecte  de  finanţare  a  sistemelor  de  încălzire  şi  preparare  a  apei  calde  menajere  destinate 
imobilelor din patrimoniu sau aflate în administrarea acestora, inclusiv pentru unităţile sanitare, instituţiile 
de învăţământ, asezămintele sociale, culturale şi pentru asociaţiile de proprietari cu personalitate juridică . 

Consiliul Judeţean Ilfov, a solicitat realizarea unor  Studii de Fezabilitate în vederea eficientizării 
consumului  de  energie  în  vederea  preparării  Apei  Calde  Menajere  (ACM)   prin  utilizarea  energiilor 
regenerabile” pentru:  Centrul de  Plasament  nr.6  Voluntari,   Centrul  de Plasament nr.4 Tâncăbeşti, 
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Centrul Maternal  “Mama şi Copilul ” Săftica,  Centrul de Plasament nr.5 Periş, Centrul de Plasament  nr.7 
Vidra, Spitalul Orăţenesc “Dr. Maria Burghele” Buftea, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Ciolpani, 
Centrul Medico-Social  Domneşti,  Spitalul de Psihiatrie  ”Eftimie Diamandescu”   în cadrul  „Programului 
privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează  energie  regenerabilă,  inclusiv  înlocuirea  sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire, derulat de Ministerul Mediului si Pădurilor prin Administraţia 
Fondului de Mediu;

  Faţă de cele de mai sus am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre.
           

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE

                                                   Gabriel-MIHAI  CONSTANTIN 
                                                                                                       

                                                                                                                          SEF SERVICIU 
                                                                                                               Lucrari Publice si Achizitii 
                                                                                                                    Constantin CALINOIU 

                                                                                                                                  Intocmit ,
          Rely DINCA
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